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 احملاضرة الثانية

 of Antibiotics lassesC أصناف المضادات الحيوية 

وتعد المجموعة العالجية االولى وتحوي  lactam antibiotics -Beta مضادات البيتاالكتام

ذرات كاربون وذرة 3 في تركيبها المتكونة من  (B-Lactam ring) على حلقة البيتاالكتام

 والسيفالوسبورينات (Penicillins) نتروجين واحدة وتشمل هذهالمضادات كل من البنسلينات

(Cephalosporins) والكاربابنيم (Carbapenems) والمونوباكتم ((Monobactams . 

 

 البنسلينات Penicillin's  

المتكونة  amino penicillanic acid-6هي مضادات طبيعية وشبة مصنعة تحوي على نواة 

مكونة نواة البنسلين تتصل بالنواة سلسلة  (Thiazolidine ring + B-Lactam ring)من 

 يضاف لها جذور مختلفة للحصول على مشتقات للبنسلينات وتختلف( R-side chain)جانبية 

إذ يمكن أن تسبب التغيرات 6) )البنسلينات فيما بينها من خالل االستبدال الحاصل على الموقع 

والفاعلية المضادة  Pharmacokineticsفي السلسلة الجانبية تغيرات في الخواص الحركية 

تستخدم لمعالجة أعداد كبيرة من االخماج أو اإلصابات منها ذات الرئة و التهابات . للبكتريا

فلس والتهاب العظام و المفاصل سالجهاز التنفسي األخرى والتهاب المجاري البولية والسيالن وال

أو  (Bacteriocidal)تلة للجراثيم وقد تكون هذه المضادات قا والتهاب غشاء الدماغ  و غيرها

  عندما الحظ العالم اإلنكليزي 8291بدأ عهد المضادات عام  (Bacteriostatic)مثبطة لها 

Alexander  Fleming  مزارع بكتريا بطريق الصدفة التثبيط الحاصل في 

Staphylococcus aureus بسبب تلوثها بسبورات الفطر Penicillium notatum،   إذ

كميات جيدة  عزل البنسلين من هذا الفطر لكنه فشل في الحصول على من 8292تمكن هذا العالم 

و   Florey & Chain ، إذ تمكن الباحثان1941منه واستمر الحال على ما هو عليه حتى عام 

ونتيجة لظروف الحرب العالمية الثانية  ،Gزمالئهما من الوصول إلى اإلنتاج التجاري للبنسلين 

البنسلين  في نهاية األربعينات من القرن الماضي وكان المتحدة اتسع إنتاج البنسلين في الواليات

G وتصنف البنسلينات اعتماداً على مدى التأثير أو الفعالية ضد  .لالستخدام العام ًمتوفرا

 .مجاميع 4الميكروبية إلى 
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 يةالبنسلينات  الطبيعــNatural penicillin's  

 Gram – positive)هي مضادات فعالة جداً تجاه المكورات الموجبة لصبغة كرام  

cocci) لكنها غير مؤثرة تجاه اغلب المكورات العنقودية الذهبية Staph. aureus    وعدم

 ،Gكل من بنسلين  وتضم هذه البنسلينات.Penicillinase الفعالية هذا هو نتيجة المتالكها أنزيم 

 . Vوبنسلين 

  Penicillin's  resistant to Penicillinase  المقاومة إلنزيم البنسلينيز البنسلينات 

البنسلينيز  ألنزيم المنتجةStaph.  aureus هذه المجموعة ذات تأثير فعال تجاه بكتريا  تكون

وتشــمل   كرام لصــبغة الموجبة تجاه المكورات لكنها  اقل تأثيرا من البنسلينات الطبيعية

 . Nafcillinو Oxacillin وFlucoxacillin  وMethicillin  و Cloxacillinمضــادات

 البنسلينات واسعة الطيفBroad –spectrum penicillin's        تمتاز بفعاليتها ضد

مثل  لصبغة كرام المكورات الموجبة لصبغة كرام وبعض البكتريا السالبة

Haemophilusxinfluenzae , E. coli , Proteus  mirabilis وتشمل مضادات 

Amoxicillin و Ampicillin(وAmoxicillin / Clavulanate (Augmentin)    و

SulbactinAmpicillin / وBacampicillin. 

 الطيف موسعة البنسلينات  Extended –spectrum penicillins تكون هذه المجموعة

و   .Enterobacter, Ps. aeruginosa ,Klebsiella , Proteus spتجاه بكترياذات فعالية 

و  Ticarcillin بعض البكتريا السالبة لصبغة كرام األخرى ، و تضم هذه المجموعة مضادات

Carbencillin و Piperacillin  / Tazobactam   و Piperacillin وTicarcillin / 

Clavulante. 

 

  lactamase inhibitors -Beta ,    البيتاالكتاميزمثبطات انزيمات 

Clavulanic acid  Sulbactam , Tazobactam :  تملك فعالية ضعيفة تجاه الكائنات التي

ألنزيمات  تملك فعالية أفضل إذ , لها ألفة عالية ألنزيمات البيتاالكتاميزإال إن تنتجها 

Penicillinases ضعيفة ألنزيمات  فعاليةن لها ا في حين المشفر لها من قبل البالزميد

Cephalosporinasesقبل المنتجة من   تعد غير مؤثرة ألنزيمات البيتاالكتاميز, الكروموسومية                  
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  (Providencia  ,  Citrobacter   ,  Stenotrophomonas. maltophilia  , 

Proteus   , Enterobacter    ) 

اغلب الفعالية التي تملكها والخواص  ,تملك طيف واسع من الفعالية تجاه البكتريا الالهوائية

 . الحركية الدوائية تكون مشابهة للبنسلينات القديمة ويمكن أن تعطى معا

 السيفالوسبورينات Cephalosporin's 

إذ تمتلك نفس إلية عملها إال أنها اقل  تعد من المضادات الواسعة الطيف ، شبيهة بالبنسلينات

اكتشافها   تم قدوقد تكون هذه المضادات مبيدة للجراثيم أو مثبطة لها و حساسية إلنزيم البنسيلينيز

من الفطر  Giuseppe Brotzu العالم من قبلة إذ عزلت ألول مر 1948 عام

Cephalosporium acremonium 7على نواة  وتحوي-amino cephalosporanic 

acid   المتكونة من) (Dihydrothiazine ring + B-Lactam ring االستبداالت المختلفة في

والفاعلية المضادة  Pharmacokineticsتغيرات في الخواص الحركية  تسبب7 و 3الموقعين 

تؤدي للحصول B-Lactam في حلقة 7 للبكتريا إضافة إلى مجموعة الميثوكسي عند الموقع 

تكون ذات فعالية عالية تجاه عدة أنواع من Cephamycins مجموعة جديدة تسمى  ىعل

تستخدم في معالجة كثير من االخماج وااللتهابات منها أمراض  B-Lactamase  إنزيمات 

الجهاز التنفسي و التهاب الجلد واألنسجة الرخوة والتهاب المفاصل والعظام والتهاب المجاري 

  :هي أجيال اعتماداً على فعاليتها 4وغيرها، و هي تقسم إلى البولية و التناسلية 

 

 سيفالوسبورينات الجيل األولFirst – generation cephalosporin's                   

أو  معتدلة تمتلك هذه المجموعة فعالية جيدة تجاه البكتريا  الموجبة لصبغة كرام و فعالية       

 .K. pneumonia  , Pro. mirabilis , E ,كرام مثل لصبغة منخفضة تجاه البكتريا السالبة

coli  هذه المضادات ذات تأثير على منتجات أنزيم البنسلينيز ، وبكتريا  الرغم من كون وعلى

إال أنها ال تعد  Streptococcus الحساسة للمثسلين والمكورات المسبحية المكورات العنقودية

 :هـذه المضادات وتشمل .االلتهابات أو اإلصابات الدواء األمثل أو المختار لمثل هذه

Cephalexin   وCephapirin   وCefadroxil وCefazolin  وCephradin 

 . Cephaloridineو Cephalothinو
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  سيفالوسبورينـــــــات الجيل الثاني 

Second generation cephalosporin's    تمتاز بزيادة فعاليتها تجاه البكتريا السالبة

لصبغة كرام، و كذلك تحتفظ ببعض الفعالية تجاه المكورات الموجبة لصبغة كرام و تشمل 

 Cephamycinsالسيفالوسبورينات الحقيقية ومجموعة 

التي تعد Cephemsوهي من مركبات( Cefmetazole,Cefotetan ,Cefoxitin)التي تضم 

وقد تصنف هذه المجموعة    B .fragilisوخاصة  Bacteriodesكثر ضد ذات فعالية أ

Cephamycins) )المجاميع الرئيسية لمضادات  كأحد  B-Lactams ومن المضادات األخرى

 وLoracarbefو Cefprozilو  Cefpodoximeالتابعة لهذه المجموعة أو الجيل 

Cefuroxime وCefaclor وCefonicid. 

 

 الجيـــل الثالث سيفالوسبورينـــات 

Third generation cephalosporins 

تكون لهذه المجموعة من المضادات فعالية اقل تجاه البكتريا الموجبة لصبغة كرام، لكنها تعد 

 .Psمع بعض الفعالية تجاه (Enterobacteriaceae)أكثر فعالية تجاه العائلة المعوية 

aeurginosa  وبسبب طيف الفعالية الواسع لهذه المضادات تجاه العصيات المعوية السالبة

 لصبغة كرام، فقد استخدمت بشكل خاص في عالج االلتهابات الناتجة أو المكتسبة من عدوى

 المجموعة بان لها فعالية خارقة تجاه بكتريا المكورات كما تتميز هذه المستشفيات

وتضم  Strep  .pyogenesو Strep. pneumoniae مثل  (Streptococcus)المسبحية

و  Cefotaxime و  CefoperazoneوCefixime  و Cefdinirمضادات  الـ

Ceftazidimeو Ceftriaxone  و Ceftizoxime  . 

 

 سيفالوسبورينات الجيل الرابع 

Fourth generation cephalosporins 

و Staph. aureus الموجبة لصبغة كرامتمتلك هذه المجموعة فعالية جيدة تجاه البكتريا  

إذ يكون لهذه المجموعة من المضادات  Ps. aeruginosaالسالبة لصبغة كرام مثل  البكتريا

 طيف أوسع من مضادات الجيل الثالث في الفعالية تجاه البكتريا الموجبة لصبغة كرام وفي

 Cefepime .  و Cefpiromeمقاومة أنزيمات البيتاالكتاميز و تشمل مضادات 

 

 lactams                         -Other Betaمضادات البيتاالكتام االخرى 
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1-Clavulanic acid      : عامل ضعيف مضاد للبكتريا وجد طبيعيا في مزارع

Streptomyces clavuligerus أنزيمات البيتاالكتاميز ومنها اشتق اسمه وهو من مثبطات 

Beta-lactamase inhibitors  هتجا  Penicillinases أكثر منCephalosporinases 

تخلط في بعض األحيان مع مضادات بياالكتام شبة مصنعة من مجموعة البنسلين لتعطي فعالية 

إلنزيمات  يستخدم هذا الخليط تجاه البكتريا المنتجة. أكثر وتصبح من المضادات المقاومة

شيوعا هو عملية خلط ملح البوتاسيوم  وأكثرها, تالبيتاالكتاميز والمقاومة ألغلب أنواع البنسلينا

Potassium clavulanate  معAmoxicillin   لينتج(Co-amoxiclav (Augmentin 

 .الذي يستخدم في المجال البيطري Clavulox كما هنالك

 

2-Carbapenems : احد أصناف Beta-lactams  تمتاز بفعالية أوسع تجاه البكتريا ذات

من  تركيب يجعلها ذا مقاومة عالية ألنزيمات البيتاالكتاميز وهي في األساس طورت

تكون فعالة تجاه cattleya   Streptomycesكذلك تنتج طبيعيا من  Thienamycinمضادات

لكنها غير فعالة تجاه البكتريا المتطفلة  ةالبكتريا الموجبة والسالبة لصبغة كرام والبكتريا الالهوائي

ومن االمثلة  Transpeptidaseتعمل على تثبيط إنزيمات,  Chlamydiaeداخل الخاليا مثل 

 . Imipenem , Meropenem , Ertapenemعليها 

 

3- Monobactams : من  Beta-lactams التي تحوي على حلقةB-Lactam ring 

والتي تحوي B-Lactams وحيدة وغير مندمجة مع حلقة أخرى وهذا هو الفرق بينها وبين بقية 

تكون فعالة بشكل كبير تجاه البكتريا السالبة لصبغة كرام بشكل مشابه , على حلقتين  على األقل

مضادات هذه المجموعة ذات الفعالية القيمة هو  منAminoglycosides لفعل مضادات 

Aztreonam ن االمثلة االخرى ومTigemonam , Nocardicin A , Tabtoxin . 
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